
ผลงานการประกวด ท่ีไดรับรางวัล ประเภทบุคคลท่ัวไป 

 

รางวัลยอดเย่ียม 
 

 
 

ไดรับถวยรางวัล เกียรติบัตร พรอมเงินรางวัล 30,000 บาท 

สนับสนุนโดย หอสมุดและคลังความรูมหาวิทยาลัยมหิดล 

 

ช่ือชุดผลงาน วิถีชีวิตเรียบงายท่ีคลองมหาสวัสดิ์ 

แนวคิด การนําเสนอบันทึกของสีสันและลมหายใจแหงศาลายา ผานการมีวิถีชีวิตท่ีเรียบงายสบายๆ ของ

ชาวบานท่ีคลองมหาสวัสดิ์ ท่ีมีความงามแบบธรรมชาติ ไมตองเติมแตง ไมตองรีบเรง ซ่ึงยังคง

ความเปนอัตลักษณดั้งเดิมของชุมชน 

ช่ือภาพท่ี 1 ยายกลับจากตลาด  

ช่ือภาพท่ี 2 โบสถวัดสุวรรณาราม ศาลายา 

ช่ือภาพท่ี 3 นั่งเรือกันเถอะ 

ช่ือภาพท่ี 4 โรงเรียนของหนู 

ช่ือภาพท่ี 5 ปนจักรยานชมสวน 

ชางภาพ นางสาวพรรณราย เกกีงาม 

 



รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 

 

 
 

ไดรับถวยรางวัล เกียรติบัตร พรอมเงินรางวัล 20,000 บาท 

สนับสนุนโดย สมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ  

รวมกับ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

ช่ือชุดผลงาน Railway Life 

แนวคิด ชีวิตของชาวศาลายาท่ีผูกพันกับรถไฟ ทางรถไฟท่ีสัญจรไปมาเปนเวลานานมาหลายป ทําใหเกิด

ความผูกพัน และทําใหชุมชนของชาวศาลายามีความทรงจําท่ีแสนพิเศษเก่ียวกับรถไฟ 

ช่ือภาพท่ี 1 ยืนยาว (Live Long) 

ช่ือภาพท่ี 2 ผาน (Pass) 

ช่ือภาพท่ี 3 รอ (Wait) 

ช่ือภาพท่ี 4 วิ่ง (Run) 

ช่ือภาพท่ี 5 ขาม (Cross) 

ชางภาพ นายพลฤทธิ์ ฐิติวริทธินันท 

 

 



รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 

 

 
 

ไดรับถวยรางวัล เกียรติบัตร พรอมเงินรางวัล 10,000 บาท 

สนับสนุนโดย เทสโก โลตัส ศาลายา 

 

ช่ือชุดผลงาน ทองเท่ียววิถีเกษตร 

แนวคิด เนื่องจากพ้ืนท่ีตําบลศาลายามีความอุดมสมบูรณมาก อาชีพสําคัญของคนในพ้ืนท่ีคือการทํา

เกษตรกรรม จนไดรับการยกยองวา “ครัวของคนกรุงเทพ” ถาใครไดมาเยือนท่ีแหงนี้แลว หากไม

มาดูวิถีชีวิตการทําการเกษตร ท้ังสวน ไร นา ตางๆ ท่ีมีมากมาย คงไมสามารถพูดไดอยางเต็มปาก

เต็มคําวา ไดมาเห็นวิถีชีวิตชาวศาลายาแลวจริงๆ 

ช่ือภาพท่ี 1 ‘สมโอ’ ของข้ึนชื่อจังหวัดนครปฐม 

ช่ือภาพท่ี 2 ‘นาบัว’ หนึ่งในสถานท่ีท่ีตองมาชม 

ช่ือภาพท่ี 3 ‘ผลฟกขาว’ กับรอยยิ้มแหงความภูมิใจ 

ช่ือภาพท่ี 4 ‘นาผักกระเฉด’ Unseen Salaya 

ช่ือภาพท่ี 5 ‘สวนมะมวง’ ลูกใหญกวานี้มีอีกม้ัย 

ชางภาพ นายนราวุฒิ สุวรรณัง 

 



รางวัล Popular Vote 

 

 
 

ไดรับถวยรางวัล เกียรติบัตร พรอมเงินรางวัล 3,000 บาท 

สนับสนุนโดย นายณัฐวัฒน ปริยพาณิชย นายกเทศมนตรีตําบลศาลายา 

 

ช่ือชุดผลงาน เก็บผักกระเฉดยามเชาท่ีศาลายา 

แนวคิด การเก็บผักกระเฉดจะเริ่มการเก็บในเวลาประมาณ ตี 1 ของวันรุงข้ึน เพราะการเก็บผักกระเฉดจะ

เริ่มเก็บแลวเสร็จและนํามากองไว แลวคัดแยกแตละขนาด แลวมาจัดเปนกําๆ เสร็จแลวนํามาผูก

เปนมัดๆ มัดละ 5 กํา หลังจากทําเปนมัดแลว จะมีพอคานําไปสงขายในตลาดตอนเชา 

ช่ือภาพท่ี 1 เก็บผักกระเฉดยามเชาท่ีศาลายา 

ช่ือภาพท่ี 2 เก็บผักกระเฉดยามเชาท่ีศาลายา 

ช่ือภาพท่ี 3 เก็บผักกระเฉดยามเชาท่ีศาลายา 

ช่ือภาพท่ี 4 เก็บผักกระเฉดยามเชาท่ีศาลายา 

ช่ือภาพท่ี 5 เก็บผักกระเฉดยามเชาท่ีศาลายา 

ชางภาพ นายเอกชัย โตเลิศมงคล 

 

 



ผลงานการประกวด ท่ีไดรับรางวัล ประเภทนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล 

 

รางวัลยอดเย่ียม 
 

 
 

ไดรับถวยรางวัล เกียรติบัตร พรอมเงินรางวัล 30,000 บาท 

สนับสนุนโดย หอสมุดและคลังความรูมหาวิทยาลัยมหิดล 

 

ช่ือชุดผลงาน การเดินทาง (Journey) 

แนวคิด การเดินทางเปนสวนหนึ่ง เปนวิถีชีวิตของผูคนในศาลายา 

ช่ือภาพท่ี 1 เดินดวยกัน (Walk Together) 

ช่ือภาพท่ี 2 เขาแถวข้ึนแทรม (Line up to the tram) 

ช่ือภาพท่ี 3 ข้ึนรถเมลกลางถนน (Get on the bus at the middle of the road) 

ช่ือภาพท่ี 4 นศท. กับรถไฟ (Thai Reserve Officer Training Corps Students with Train) 

ช่ือภาพท่ี 5 จักรยานคูใจ (My Buddy Bike) 

ชางภาพ นายศิริพงศา โจโฉ 

  

 

 



รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 

 

 
 

ไดรับถวยรางวัล เกียรติบัตร พรอมเงินรางวัล 20,000 บาท 

สนับสนุนโดย สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยมหิดล จํากัด รวมกับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 

มูลนิธิศูนยการแพทยกาญจนาภิเษก หางหุนสวนจํากัด หยิน หยาง การพิมพ บริษัท พริ้นเทอรี่ จํากัด  

และรานอาหารเรือนโสเหล 

 

ช่ือชุดผลงาน ชีวิตเรียบงาย ณ ศาลายา 

แนวคิด ชีวิต ณ ศาลายา เปนชีวิตท่ีเรียบงาย ตองการสื่อใหเห็นถึงความเรียบงายในการใชชีวิต และชีวิตท่ี

มีความผูกพันกับสายน้ํา ศาสนา และ การเดินทาง 

ช่ือภาพท่ี 1 นาบัวลุงแจม 

ช่ือภาพท่ี 2 เจดีย 

ช่ือภาพท่ี 3 เดินทางกับเรือ 

ช่ือภาพท่ี 4 รถไฟ ณ ศาลายา 

ช่ือภาพท่ี 5 ท่ีนี่สถานีศาลายา 

ชางภาพ นายอานนท ปุยตระกูล 

 



รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 

 
 

ไดรับถวยรางวัล เกียรติบัตร พรอมเงินรางวัล 10,000 บาท 

สนับสนุนโดย คณะเวชศาสตรเขตรอน รวมกับสถาบันวิจัยประชากรและสังคม  

และคณะส่ิงแวดลอมและทรัพยากรศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

ช่ือชุดผลงาน Train to Salaya Life 

แนวคิด นับตั้งแตมีการเปดใชรถไฟสายประวัติศาสตร ท่ีสรางมาพรอมๆ กับทางรถไฟสายใต แลนผาน

สถานีศาลายามากกวารอยป ยังคงเปนท่ีนิยมของชุมชนชาวศาลายามาจนถึงปจจุบัน เพราะรถไฟ

สายนี้อํานวยความสะดวกตอการเดินทางในชีวิตประจําวัน โดยเฉพาะการเดินทางเขาไปทํางานใน

กรุงเทพ จากวันนั้นจนถึงวันนี้ เสนทางสายนี้ เปรียบเสมือนจุดศูนยกลางท่ีเชื่อมตอความเจริญของ

ชุมชนชาวศาลายาเสมอมา 

ช่ือภาพท่ี 1 กวารอยปสถานีรถไฟศาลายา (More than one hundred years of the Salaya Station) 

ช่ือภาพท่ี 2 ลงจากรถไฟท่ีสถานีศาลายา (Get off the train at Salaya) 

ช่ือภาพท่ี 3 วิถีชีวิตของคนเดินดิน (Ordinary Man) 

ช่ือภาพท่ี 4 ยืนคอยรถไฟท่ีชานชาลา (Waiting for the train at platform) 

ช่ือภาพท่ี 5 เดินทางไปบางกอก (Go to Bangkok) 

ชางภาพ นายเทพวิชญ การธนไพบูลย 



รางวัล Popular Vote 

 

 
 

ไดรับถวยรางวัล เกียรติบัตร พรอมเงินรางวัล 3,000 บาท 

สนับสนุนโดย ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยมหิดล 

 

ช่ือชุดผลงาน รอบๆ ศาลายา (People around here) 

แนวคิด วิถีชีวิตของผูคนรอบๆ ศาลายา ท่ีมีหลากหลายอารมณ ความรูสีก และทุกคนลวนมีหนาท่ีตางๆ ท่ี

ตองทํา 

ช่ือภาพท่ี 1 สถานีศาลายา (Salaya Station) 

ช่ือภาพท่ี 2 อบอุนรอบศาลายา (Family) 

ช่ือภาพท่ี 3 ความหวัง (Hope) 

ช่ือภาพท่ี 4 หมูทอดศาลายา (Salaya Fried Pork) 

ช่ือภาพท่ี 5 ตลาดปลอดบุหรี่ (No Smoking) 

ชางภาพ นางสาวภาษิตา จิรธนสุนทร 

 


